
Power Tower innovation
Klyngemøder

Beskrivelse

Deltagerne

Udbytte

Teknologisk Institut og ProVarde sørger for at skabe den nødvendige uniqueness og dynamik blandt de deltagende virksomheder, det 
faglige indhold og processen. Det sker bl.a. gennem inddragelse af udvalgte eksperter/indlægsholdere o. lign. som inviteres til møderne.

• Innovationsansvarlige og erfarne projektledere som arbejder med innovationsprojekter og som ønsker viden og redskaber  
til arbejde på det strategiske og operationelle niveau.

• Der er mulighed for at sende to medarbejdere på uddannelsen.

• At kunne lede og styre innovationsforløb
• At sikre en systematisk og målbar fremdrift i innovationsopgaver
•  At inddrage medarbejdere og kolleger på de rigtige tidspunkter i innovationsprocessen
•  At indsamle og anvende relevant information om teknologier, markeder og slutbrugere
•  At udvikle en forretningsstrategi for innovation på din arbejdsplads for de næste 2-3 år
•  Vejledning i arbejdet med at styrke innovationsledelsen
•  Mulighed for at blive DANAK-certificeret i innovationsledelse

Datoer for klyngemøder

2 møder i 2018 – datoer forslag 12 eller 13. september 2018 – fra kl. 17.00 til 20.00 samt 
14 eller 15 november 2018 – kl. 17.00 til 20.00)

4 møder i 2019 – datoer fastsættes sammen med deltagerne

Innovationsuddannelsen

Forløbet gennemføres af specialister fra Teknologisk Institut i samarbejde med ProVarde.

ProVarde og Teknologisk Institut vil i fællesskab tage ansvaret for drive og facilitere klyngens udvikling. 
Omdrejningspunktet er faglighed og inspiration på tværs 
af de deltagende virksomheder. 



Indhold

Innovation management and assessment Creativity and Strategic Intelligence

Collaborations management and Innovative Thinking Collaboration management and IPR

•  Forstå innovationsterminologi
•  Hvad forudsætter innovation – af en virksomhed og dens 

medarbejdere?
•  Innovationsprocesser
•  Få viden om udvikling af forskellige forretningsmodeller
• Motivation på organisationsplan
• Metoder til at få overblik over eget innovationsniveau

• Bliv klogere på CIS processen (Creative Idea Solution)
•  Strategisk idé potentiale – få overblik over innovations-

strategien
•  Vertikal innovation – lær at udvikle helstøbte koncepter
•  Indsamling og anvendelse af data
•  Strategisk håndtering af åben innovation

• Minimum viable innovation system - Xlabs, Garager og 
innovationsfabrikker

• Design Thinking
• Pretotyping - afprøv idéer ved hjælp af konkrete modeller

• Strategisk anvendelse af digitale værktøjer
• Trends inden for digital brugerinvolvering
•  Involvering af medarbejdere, kolleger og slutbrugere
• Lær om IPR; design, varemærke, patent og IPR politik

Yderligere information og tilmelding

Har du spørgsmål og vil du tilmelde dig, så kontakt iværksæt-
ter- og innovationschef Friedericke Bruhn på tlf. 40 19 41 22 
eller på fbru@provarde.dk.

Dato for innovationsuddannelsen

Priser for uddannelse og klyngedeltagelse

Sted

Antal møder kursusdage

• Kick Off for innovationsuddannelsen er 
torsdag 7. juni 2018 kl. 9.00-11.30 
 
Sidste frist for tilmelding er  
mandag den 4. juni maj 2018

PowerTower, Engdraget 20, Varde

6 dage + 1 dag for implementering

• SMÅ VIRKSOMHEDER 
10.000 kr. 

- 1 POWER-INNOVATIONSUDDANNELSE  
- (værdi 45.000 kroner), inspirationsdage  
og klyngedeltagelse 

- (Max. 10 ansatte) 

• Mellemstore virksomheder 
25.000 kr 

- 1 Power-innovationsuddannelse (værdi 45.000 kroner),  
- inspirationsdage og klyngedeltagelse (Max. 250 ansatte) 

• Store virksomheder 
50.000 kr. 

- 2 Power-innovationsuddannelser 
- (værdi 90.000 kroner),  
- inspirationsdage og klyngedeltagelse 
- (Mere end 250 ansatte)


